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Samples, vozes, teclados, noise synths, atari punk console, programações e poemas
Samples, voices, keyboards, noise synths, atari punk console, loops and poems 

        

TRACKLIST

01 – Buscando consolo no Atari Punk (2:58”) 
02 – To Love/ColdBrain (3:01”) 
03 – Andando na Chuva (2:31”) 
04 – Nau de dentro (Ao vivo no Teatro Só para Loucos) (6:29”) 
05 – Aqui (2:40”) 
06 – Marcelin Artaud (4:48”) 
07 – Do Rapaz (1:00”)
08 – Para/To (1:36”) 
09 – 06.10.10 (7:56”) 
10 – URO Loves #2 (5:04”) 
11 – Amor (Refugo) (4:16”) 
12 – Samples do Odiamor (3:54”) 

Total: 43:73 min. 

INFOS

SOBRE REFUGO

Ao longo do ano de 2011 esse disco foi sendo feito. Era para ser um disco de  noise, 
também era para ser um disco de músicas delicadas, até mesmo um disco com arranjos 
de cordas, mas não me foi possível fazer um disco como gostaria, nem de uma forma 
nem de outra, por pura inaptidão. Após optar por um disco de paisagens variadas tanto 
quanto densas, entendi  que o disco estava pronto. Utilizei  um atari  punk console, um 
controlador midi, alguns softwares, um mp3 player para a gravação das vozes, e alguns 
samples - Antonin Artaud (faixa 6), Massive Attack, Thelonious Monk, Chet Baker, Tricky, 
Sonic Youth, Vincent Gallo (faixa 12).  



ABOUT REFUGO
This record was produced during the year of 2011. It was supposed to be a noise album, it  
was also supposed to be an album with delicate songs, even an album with strings line-
ups - but it wasn't possible for me to make such a record, as I'd like, for pure disability.  
After choosing for a record full of various views, somewhat dense views, I understood that  
the album was ready. I used an atari punk console, a midi-controller, some softwares, an  
mp3  player  for  recording  the  voices,  and  some  samples  -  Antonin  Artaud  (track  6),  
Massive Attack, Thelonious Monk, Chet Baker, Tricky, Sonic Youth, Vincent Gallo (track  
12). 

Créditos do álbum:
URO. Masterizado por (mastered by) Marcus Au Coelho. Foto da capa por (cover photo 
by) Flow Inbxl | Design por (design by) o fantasma Le glitterfinger para SuburbanaCo. 
Fortaleza – Ceará - 2011 
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_Sobre este artista
 URO existe desde 2000, e “Refugo” é seu quinto álbum. Em apresentações ao vivo, URO 
pode transmutar-se em banda (já foi dupla, trio, quarteto), mas na verdade URO é uma 
pessoa só. URO gosta de apresentações em lugares muito escuros, quase sem luz. Às 
vezes se  utiliza  de  projeções.  Às  vezes  se  utiliza  de  instrumentos,  como guitarra  ou 
percussão. Nem sempre canta, nem sempre recita – mas sempre grita. Às vezes chora. 
Gosta  de  barulho  e  gosta  de silêncio.  URO gosta  de quebrar  coisas,  mas nunca as 
quebra. URO gosta de falar ao telefone, mesmo quando o deixa desligado. URO gosta do 
século XX e gosta de se apresentar em teatros e sonha em se apresentar numa igreja 
antiga. URO não crê em deus. 

_About this artist
URO exists since 2000, and “Refugo” is his 5th  album. In live presentations URO may  
transmute into a band (it´s already been a duo, a trio and a quartet) but in fact URO is just  
one man. URO likes presentations in darkened places, almost without light. Sometimes he  
uses projections. Sometimes he uses instruments, like an electric guitar or percussion.  
Doesn´t always sing, doesn´t always recite – but always screams. Sometimes he cries.  
URO likes to speak on the phone, even when he leaves it off the hook. URO likes the 20 th 
Century  and  likes  to  make  shows  on  theaters  and  dream  of  the  day  he´ll  have  a  
presentation in an old church. URO doesn´t believe in God. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Sobre Azucrina Records / About Azucrina Records

Azucrina Records é um circuito de experimentação eletrônica e sonora. Através de redes 
colaborativas,  realiza  atividades  em  busca  de  transmissões  ressonantes:  tecnologia 
artesanal, ouvido ativo e desejo de ruir.

Azucrina  Records  is  a  circuit  of  experimentation  in  sound  and  electronics.  Through  
collaborative networks performs activities to tune with resonant trasmissions: handmade  
technology, active ear and the desire to crumble.

contato@azucrinarecords.net
www.azucrinarecords.net

São Paulo/Belo Horizonte


